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We ontwaken allemaal langzaam uit onze corsodroom… Echter het 
was geen droom, maar de werkelijkheid. We hebben op corsozondag 
echt de tweede plaats behaald, en niet te vergeten ook de tweede 
publieksprijs. Iets dat we op corsomaandag wel gemerkt hebben 
aan het aantal kijkers bij de wagen. We kunnen  weer een geweldig 
corsojaar in de boeken bijschrijven!

Het was weer een jaar waarin 
alles meezat. Er kwam, na wat 
strubbelingen, een mooi ontwerp 
op tafel. Het dahliaveld stond er 
prachtig bij en dat leverde een grote 
oogst op. De bouw van de wagen 
is zonder al te grote problemen 
verlopen. En niet te vergeten heeft 
een grote groep figuranten, van 
jong tot oud, uit eigen gelederen, 
onze creatie perfect op straat gezet.

Iedereen van harte bedankt voor 
de inzet: van ontwerpkiezer tot 
lasser, van buiger tot veldwerker, 
van regisseur tot cateringdame, van 
plakker tot tikker, van bestuurslid 
tot kledingmaker, van steker tot 
duwer, van sponsor tot grimeur, 

van steigerman tot figurant en 
iedereen die we nog vergeten 
zijn.  Elk individu heeft zijn of haar 
steentje bijgedragen aan het tot 
stand brengen van “Aangeslagen”.  
Maar we willen toch Louisa nog 
eens extra bedanken, want zij heeft 
onze mooie creatie ontworpen. We 
hopen dat ze zich bij Helpt Elkander 
thuis gevoeld heeft en misschien 
volgend jaar weer terug wil komen 
om een nieuwe creatie op tafel te 
zetten.

In deze Tam Tam blikken we terug op 
het corsojaar met foto’s, verslagen 
en interviews. Veel leesplezier!

De redactie

voorwoord
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Nick is geboren in het huis waar hij 
nu woont. Dit stukje Grote Heistraat 
valt nog net onder buurtschap Helpt 
Elkander. Nick is een boomkweker 
en werkt bij het bedrijf van zijn 
ouders. Het leuke aan dit beroep 
vindt Nick dat hij lekker buiten kan 
werken. Het enige nadeel daarvan 
is dat je afhankelijk bent van het 
weer. Van regen heeft Nick niet 
zoveel last, maar hij vindt het wel 
vervelend als het waait.

De eerste paar jaar van zijn jeugd 
heeft Nick bij buurtschap Wernhout 
gebouwd. Doordat hij niet heel 
actief was met corso ging hij niet 
vaak. Toen hij hoorde dat zijn 
klasgenootje Jeroen naar Helpt 
Elkander ging om te bouwen, was 
Nick verkocht en ging hij mee naar 
Helpt Elkander. Zijn eerste echte 
bouwjaar was En Passant. 

Inmiddels is corso bouwen de 
grootste hobby van Nick en hij is 
dan ook erg actief in de corsotent. 
De leukste bezigheden in de tent 
vindt hij lassen en vormen, omdat 
hij dan met iets anders bezig is dan 
normaal. Nu vraag je je misschien 
af, Nick is boomkweker, waarom is 
hij dan niet veel op het veld bezig? 
Maar dit vindt hij juist niet zo leuk, 
omdat hij voor zijn werk ook al veel 
buiten met planten bezig is. De tent 
zorgt voor een beetje afwisseling. 

Nick gaat ook regelmatig naar 
activiteiten van de buurt, zoals 
de nieuwjaarsborrel, de barbecue 
en de kroegentocht. Bij het 
bouwersweekend is hij ook 
regelmatig van de partij. Ook doet 
Nick vaak mee bij de activiteiten 
van andere buurtschappen zoals het 

Dahlia Darts Toernooi 
van buurtschap Klein-
Zundertse Heikant, 
de Boerendart van de 
Veldstraat en Corso 
Zonder Grenzen van 
buurtschap Klein-
Zundert.

In 2015 heeft Nick 
een tijdje niet thuis 
gewoond, hij mocht 
voor school een stage 
lopen in Canada. 

Deze keer rijden we naar de Grote Heistraat, voor een ontmoeting 
met Nick Doomen. Nick woont daar gezellig bij zijn ouders.

voorgesteld

Hier moest hij heel wat voor over 
hebben: hij vertrok op de maandag 
vóór corso richting Canada tot eind 
november, en dat met lasogen van 
het vele lassen aan de corsowagen 
‘Geslepen’. Dit betekende dat hij 
in 2015 het corso van een afstand 
moest kijken op Omroep Brabant. 
Leuk vond Nick dit niet, maar hij 
wist waarvoor hij dit deed. Hij 
was in Canada ook continu bezig, 
waardoor het corsogemis meeviel.

Vroeger deed Nick altijd mee aan 
kindercorso. Dit deed hij de eerste 
paar jaren met zijn broers, en 
daarna deed hij mee met een paar 
vrienden uit zijn klas. De wagens 
bouwen deden ze dan elk jaar bij 
iemand anders thuis. Ze reden vaak 
met een skelter vol onderdelen naar 
elkaar toe en vervolgens maakten 
ze een wagentje.
 
Het corsoweekend van Nick ziet 

er als volgt uit: op vrijdag gaat hij 
overdag werken en ‘s avonds naar 
de tent om te tikken of om andere 
werkzaamheden die nog moeten 
gebeuren te doen. Vervolgens is hij 
zaterdag de hele dag in de tent. Op 
zondag is hij er meestal weer op tijd 
om de tent af te breken en daarna 
de wagen rond te duwen. Na de 
optocht gaat hij feesten, en op 
maandag is het ook weer feesten.
 
De mooiste corsowagens zijn 
volgens Nick wagens die niet te 
druk zijn en niet teveel verschillende 
kleuren gebruiken. Wat er gebouwd 
wordt maakt Nick niet veel uit, als 
hij maar lekker kan bouwen. Eén 
van de mooiste wagens vind hij 
MCE van buurtschap Stuivezand (uit 
2007). Nick vond Droogstekke van 
onze buurt ook een mooie wagen 
omdat iets simpels wat normaal zo 
klein is, toen opeens zo groot was. 
Dat maakte indruk.
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De sfeer van onze wagen werd dit jaar erg beïnvloed door de vele 
figuranten. Maar liefst 120 buurtgenoten waren tijdens corso 
‘aangeslagen’, waaronder een heleboel gezinnen. We vroegen 
familie de Rooij en familie Nuiten om te vertellen wat zij van deze 
ervaring vonden!

Familie de Rooij
Annemarie de Rooij: “Wat 
ontzettend gaaf was het om 
figurant te mogen zijn dit jaar! Het 
was een super ervaring, zeker zo 
met het hele gezin. Vroeger ben ik 
als kind ook een aantal keer figurant 
geweest, en ik wilde deze ervaring 
mijn kinderen ook meegeven. Het 
was vermoeiend, maar ik ben zo 
trots op ze, ze hebben het gewoon 
gedaan. En dan zijn we nog beloond 
met de 2e prijs! Zo tof!”

Lobke de Rooij: “Ik vond het heel 
leuk om figurant te zijn, vooral 
zondag was superleuk en op de 
Markt was het spannend. Het was 
een lange weg maar het ging goed. 
Op maandag was het best lang 
wachten, dat was minder leuk.”

Dieke de Rooij: “Ik vond het lopen 
niet zo leuk en vooral het lange 
wachten niet, maar wel het spelen 
met de andere kindjes en het 
bolderkarracen op de veiling!”
 
Arno de Rooij: “Voor mij was de 
figuratie vooral een motivatie om 
meer naar de tent te gaan. Normaal 
ga ik met de kids alleen het laatste 

weekend maar nu ben ik wat meer 
geweest en dat is goed bevallen. 
Tijdens het lopen op zondag had ik 
geen idee wat het publiek ervan zou 
vinden, want er was eigenlijk vrij 
weinig applaus. Achteraf bleek dat 
de meeste mensen stil waren omdat 
ze gewoon erg onder de indruk 
waren van de wagen. Op maandag 
duurde het best lang om zo stil te 
staan, en vooral voor de kinderen. 
Maar ze hebben het allemaal super 
gedaan! Dit was een mooie kans om 
dit met z’n vieren te doen.”

Familie Nuiten
Sonja Nuiten: “Het is zeldzaam 
dat je als gezin figurant kunt zijn, 
dus we wilden deze kans graag 
pakken. De regiebijeenkomsten 
waren lacherig; als dat maar goed 
gaat komen, dacht ik. Maar toen we 
zondag vertrokken vielen we gelijk 
in onze rol. De wagen, de muziek, 
de sfeer… Zo mooi, ik kon zelf 
wel huilen. Bij vertrek vond ik het 
wel even spannend, maar wat was 
dit gaaf zeg: dat je als buurtschap 
zoveel mensen kunt ontroeren. Het 
was geweldig, de tweede plaats 
behalen. 

Thuis leek wel of alles eruit kwam: 
spanning, vermoeidheid, spierpijn... 
Ik vroeg me af of ik dit op maandag 
ook zou kunnen met een hoop 
bekenden om ons heen. Maar 
zodra de muziek aan ging vielen 
we gewoon weer in onze rol. Het 
leek wel alsof er meer naar ons 
gekeken werd dan naar de wagen. 
Wel was het stilstaan op maandag 
veel zwaarder dan het lopen. Het 

avondblok vooral: ik kreeg steeds 
meer klachten en had het koud. 
Thuis lekker in een warm bad en 
eindelijk weer haren wassen. Ik was 
er helemaal klaar mee, maar het 
was het zeker waard. 

We hebben het allemaal goed 
gedaan, maar wat was ik trots op 
Marlieke maandag. De mensen 
zaten aan haar handjes en gingen 
tegen haar praten, hun lenzen 
zaten zowat tegen haar gezicht, 
maar ze bleef toch netjes in haar 
rol. Ik vroeg me af of ik daar zelf 
ooit ook iets van te zien zou krijgen. 
Dat kwam goed: wat heb ik veel 
mooie, ontroerende foto’s van ons 
gezin gezien, kippenvel. Ik heb lang 
nagenoten van de verhalen van 
ontroerde mensen, complimenten, 
foto’s en filmpjes. Deze bijzondere 

figuranten
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ervaring vergeet ik nooit meer. 
Dankjewel buurtschap HE dat ik 
hier aan deel mocht nemen, het was 
grandioos!”

Marlieke Nuiten: “Toen je jezelf op 
kon geven voor de figuratie moest 
ik even nadenken, maar ik wilde het 
toch. Ik vond het best moeilijk om 
sip te kijken, maar na veel oefenen 
kon ik het best goed. Ik vond het 
vermoeiend maar wel heel leuk. Ik 
zag er best grappig uit. Maandag 
vond ik het vermoeiender dan 
zondag. Ik vond het best moeilijk 
dat als de mensen foto’s van mij 
maakten dat ik dan sip moest blijven 
kijken. Ook had ik pijnlijke benen 
van het lopen en van het staan. 
Toch vond ik het een heel bijzonder 
en superleuk corso. Het beertje 
moest eigenlijk weg, maar ik wil het 
houden als herinnering.”

Jenske Nuiten: “Ik wilde al vanaf 
het begin figurant zijn. Tijdens het 
oefenen moest ik soms wel lachen. 
In het begin vond ik het best 
moeilijk, maar wel heel leuk. Tijdens 
de optocht was het veel makkelijker 
dan met het oefenen. Het was 
alleen moeilijk als je bekenden 
zag, om dan niet te zwaaien of te 
lachen. Het was vermoeiend, maar 
superleuk om een keer mee te lopen. 
Het stilstaan op maandag was veel 
moeilijker dan het lopen. Wel was 
het leuk om te horen wat mensen 
zeggen als ze staan te kijken. Als 
er foto’s gemaakt werden was dat 
soms best een beetje moeilijk, want 
dan komen mensen heel dichtbij. 
Maar het was een superleuke en 

bijzondere ervaring.”

Jos Nuiten: “Ondanks mijn stalpoten 
(want wat deden die zeer dinsdag 
na corso, ik wist niet dat stilstaan 
zo moeilijk was) vond ik het een 
geweldige ervaring die ik voor geen 
goud had willen missen. Zoveel 
emoties, zoveel goede reacties, 
zoveel prachtige foto’s. Dat een 
wagen dit teweeg kan brengen. 
Ongelofelijk dat er gewoon mensen 
gaan huilen van een corsowagen. 
Ik denk dat we dit nooit meer gaan 
evenaren op deze manier. Het was 
heel bijzonder om dit met het hele 
gezin mee te mogen maken. Nu ik na 
corso alle reacties van alle mensen 
hoor, hadden we wat mij betreft 
eigenlijk toch moeten stoppen op 
de markt.”

Op de vier vrijdagen van augustus was het weer tijd voor de 
jaarlijkse sfeeravonden. 

sfeeravonden

Op 4 augustus was de eerste 
sfeeravond, “Wereldwijs”. Op deze 
avond kregen de buurtgenoten 
internationale snacks om te 
proeven, waarbij geraden moest 
worden waar deze vandaan 
kwamen. Tevens werd er een quiz 
georganiseerd met verschillende 
vragen over de wereld. 

De tweede avond op 11 augustus 
was “Wie, wat, waar”. Deze 
bestond uit 2 quizzen. Bij de 
eerste quiz werd een foto van een 
corsowagen getoond. Vervolgens 
werd het beeld zwart en moest men 
met een ring aanwijzen waar een 
bepaald deel van de wagen op de 
foto zat. Bij de tweede quiz waren 
gezichten onherkenbaar gemaakt 
op foto’s en moest geraden worden 
welke buurtgenoten er op de foto 
stonden. 

Tijdens de derde sfeeravond, op 18 
augustus, werd “Ik hou van Holland” 

gespeeld. Op deze avond werden er 
verschillende vragen gesteld over 
typisch Nederlands eten, tradities, 
plaatsen en nog veel meer.

Op vrijdag 25 augustus was de laatste 
sfeeravond van dit corsoseizoen: 
“Laat het kind in je los”. Naar het 
idee van Praatjesmakers was aan 
jonge HE’ers gevraagd een bepaald 
woord te omschrijven op video, en 
moesten de buurtgenoten erachter 
komen welk woord dit was. Helaas 
waren er wat problemen met 
het geluid waardoor niet alles 
wat voorbereid was afgespeeld 
kon worden. Gelukkig zijn een 
aantal van deze filmpjes later nog 
getoond. Wat we op deze avond 
wel konden doen was zien hoe een 
aantal buurtgenoten de uitdaging 
aan gingen om zoveel mogelijk 
spekjes in hun mond te stoppen. 
Tot slot werden van een heleboel 
buurtgenoten kinderfoto’s getoond, 
waarbij geraden moest worden van 
wie de foto was.
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De kinderavonden waren dit 
jaar op alle donderdagen in de 
zomervakantie. We hebben een 
heleboel verschillende dingen 
gedaan tijdens de kinderavonden, 
zoals het kinderkot versierd, van 
ontwerpster Louisa uitleg gekregen 
over de maquette, onze eigen 
wereld versierd, gezichten getekend 
en versierd en een bezoekje 
gebracht aan het bloemenveld. Dit 
alles werd afgewisseld met plakken 
aan de wereldbollen.

Op 19 augustus stond de ouder/
kind activiteit op het programma. 
De kinderen hebben toen samen 
met papa/mama of opa/oma 
gaasmatten geplakt. Dat bleek 
wel een beetje moeilijk, dus na 
een beker ranja en wat lekkers 
hebben de kinderen samen met de 
begeleiders een bezoekje gebracht 
aan het bloemenveld. Even rennen 

en uitwaaien was heerlijk na het 
harde werken. Eenmaal terug in de 
tent konden de kinderen samen met 
de ouders en alle overige bouwers 
in de tent heerlijk smullen van de 
gebakken pannenkoeken en tosti’s. 
Die gingen er wel in.

Op zondag 27 augustus konden de 
kinderen mee naar de tent. Daar 
werden de wereldbollen, die ze 
tijdens de kinderavonden hebben 
geplakt, mooi ingeschilderd. Daarna 
was het tijd voor een spannende 
speurtocht door de wijk, op zoek 
naar enveloppen. In de verzamelde 
enveloppen zaten puzzelstukjes. 
Na goed kijken en schuiven wisten 
de kinderen de moeilijke puzzel 
uiteindelijk in elkaar te leggen.

Zaterdag 2 september was iedereen 
druk aan het werk om de wagen af 

Dit jaar was er tijdens het bouwseizoen in en om de tent weer van 
alles te doen voor de kinderen van Helpt Elkander. 

kinderactiviteiten

te krijgen. In de middag stonden er 
voor de kinderen wat activiteiten op 
het programma om even iets anders 
te kunnen doen dan bloemen 
prikken. Eerst gingen zij aan het 
werk om hun ‘eigen’ wereldbollen 
te voorzien van bloemen. Daarna 
uitrazen in de speeltuin en 
op het voetbalveldje. Toen ze 
terugkwamen in de tent was er een 
leuke verrassing: Toon de ballonnen 
kloon stond te wachten op alle 
kinderen. Toen de kinderen allemaal 
een plekje hadden gevonden ging 

hij hard aan het werk om voor alle 
kinderen een mooie balloncreatie 
te maken. Zo werd deze laatste 
kinderactiviteit van dit jaar heel 
leuk afgesloten!

Hopelijk allemaal weer tot volgend 
jaar!

De werkgroep kind en gezin is 
op zoek naar extra hulp. Wil jij 
de kinderactiviteiten mee helpen 
organiseren? Stuur een e-mail naar 
info@helptelkander.nl.
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Carola en Marijke kennen elkaar via 
de EHBO-vereniging, waar ze beide 
jarenlang actief voor zijn geweest. 
Carola en Cor kennen elkaar van 
de tent, Cor weet dat Carola helpt 
met de catering. Cor helpt zelf 
bij vrijwel alles wat er op het veld 
moet gebeuren, Marijke helpt 
voornamelijk met het plukken. Ze 
zijn bij Helpt Elkander gekomen 
toen ze 23 jaar geleden vanuit 
Dordrecht naar de Leeuwerikstraat 
zijn verhuisd. “Dat is eigenlijk 
vanzelf gegaan. Het was hier om 
de hoek, we wonen er middenin. 
We hadden belangstelling, zijn 

erbij gekomen en nooit meer 
weggegaan.” Destijds hielp Cor 
in de tent en kwam hij af en toe 
plukken, maar sinds zijn pensioen is 
hij erg actief geworden op en rond 
het veld.

Carola is ook als vanzelf bij Helpt 
Elkander terecht gekomen. Ze is 
opgegroeid in de Reigerstraat, 
waar de tent destijds bijna naast 
stond. “Ik zag de tent verrijzen, 
werd nieuwsgierig en ging een 
kijkje nemen. Toen werd ik erin 
meegenomen en dat is niet meer 
veranderd.” Carola maakt inmiddels 

Een ruime week na corso buurten we met cateringdame Carola van 
Bergen, veldwerker Cor Kleijnendorst en zijn vrouw Marijke. 

gebuurt deel uit van de cateringploeg van 
Helpt Elkander en is tenminste 1 
avond per week aanwezig voor haar 
koffiedienst. In de laatste weken 
voor corso is ze er vaker, doordat 
er ook in het weekend gebouwd 
wordt. “Sinds ik bij de catering 
help, doe ik eigenlijk alleen maar 
catering. Behalve dit jaar, want ik 
heb ook geholpen met de kleding 
en de grime van de figuranten.”

Carola denkt dat Cor het hele jaar 
rond zo’n 2,5 dag per week bezig 
is met de werkzaamheden op het 
veld. Cor: “Ik denk dat je dat aardig 
goed hebt ingeschat.” In de winter 
is Cor twee tot drie keer per week 
in de schuur bezig, in het voorjaar 
gaat hij naar het veld, en zo rond 
corso plukt hij soms wel vier keer per 
week. Als Cor tijd heeft, is hij erbij. 
“De veldwerkers besteden heel 
veel tijd aan het veld, volgens mij 
veel meer dan vaak beseft wordt.” 
Carola werkt zelf in een kwekerij en 
hielp ook weleens met plukken, dus 
ze kan zich het goed voorstellen.

Voor Carola zijn gezelligheid en 
saamhorigheid de belangrijkste 
redenen om actief te zijn bij de 
buurt. Carola: “Het is ook fijn op 
te weten dat je op je buurt terug 
kunt vallen.” Cor vertelt dat het 
voor hem een hobby is die hem 
erg goed bevalt. Gezelligheid en 
saamhorigheid zijn een gevolg van 
die hobby. “Het wordt altijd erg 
gewaardeerd als je op het veld 
komt helpen, en het maakt niet uit 
hoe vaak. Er wordt niet gemopperd, 
het is altijd leuk als je iemand weer 

ziet.” Ze vinden ook beide alles leuk 
aan wat ze voor Helpt Elkander 
doen. Cor komt vaak wat te vroeg 
naar het veld, zodat hij met een 
aantal anderen eerst een kop koffie 
kan drinken voor ze aan de slag 
gaan. Door weer en wind gaan ze 
daarna aan de slag. Carola: “Ik heb 
er zelfs geen hekel aan om de wc’s 
van de heren te poetsen. Dat hoort 
erbij.” Carola zou het ook prima 
vinden om op het veld aan de slag 
te gaan, want ze is al bekend met 
de werkzaamheden vanuit haar 
ervaring op de kwekerij. Cor ziet 
het werk van de cateringploeg iets 
minder zitten. “Thuis vind ik het niet 
erg om te helpen met bijvoorbeeld 
afwassen, maar bij de catering is het 
in het groot. Dat zie ik niet zitten!”

Allen vonden ze de wagen van het 
afgelopen corso enorm mooi. “De 
blik van de voorste kop, die was 
vooral enorm indrukwekkend. De 
ogen spraken zo.” Eigenlijk maakte 
de wagen op Cor pas echt indruk 
toen hij hem van een afstand zag 
op de televisie. “Als ik op de tribune 
zat had ik hetzelfde gedacht.” 
Carola heeft de wagen zelf niet 
voorbij zien trekken, want ze was 
figurant, maar ze vond hem mooi, 
indrukwekkend en emotioneel. 
Carola liep achteraan de wagen en 
hoorde het publiek stilvallen. Achter 
hen werd pas weer begonnen met 
praten. “John (de man van Carola) 
liep met een fiets zonder banden. 
Hij werd op zijn schouder getikt 
door een oudere mevrouw, en zij 
zei: ‘Zo heb ik in de oorlog ook nog 
gefietst’. Dat kwam hard binnen.”



16 17

corso in foto’s
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Zoals ieder jaar werd door de werkgroep sfeer op corsomaandag de 
corsomaandag lunch verzorgd.

Deze lunch begon om 12.30, precies tussen de eerste en tweede 
figuratieronde. Er waren dit jaar maar liefst 72 buurtgenoten aanwezig!

Op zaterdag 15 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse barbecue. 
Dit jaar namen ongeveer 45 buurtgenoten deel aan de HE BBQ.

corsolunch

barbecue

De barbecue werd verzorgd door 
keurslager Edgard Hendrikx. 
Na een lekker hapje eten 
stonden verschillende spellen 
op het programma. Zo werd er 
Miljoenjacht, Rad van Fortuin, 
Wie ben ik en een muziekquiz 
gespeeld. De teams waren waardige 
tegenstanders van elkaar, behalve 
bij het spel Miljoenenjacht. De 

teams die een goede deal sloten 
met de bank of de juiste koffer 
voor hun neus hadden maakten 
meters voorsprong. Nadat alle 
teams de spellen gespeeld hadden, 
gingen de twee beste teams nog 
een keer het spel Miljoenenjacht 
spelen. Uiteindelijk heeft het team 
“Handsup” gewonnen met dank 
aan het geluksnummer 5. 
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de wagen op straat krijgen. Later 
hebben we hier nog vaak, met een 
gulle glimlach, aan teruggedacht. 
Ook dat is dus corso!

Ikzelf was dat jaar pas 12 jaar oud, 
maar had er alles voor over om te 
mogen duwen. Mijn ouders dachten 
er op dat moment anders over en 
vonden me veel te jong. Op een dag 
was ik druk aan het kartonnen toen 
ineens Cees Braat naast me stond. 
Voor ons op de St. Annaschool was 
het natuurlijk altijd ‘Mijnheer Braat’ 
(Cees gaf hier destijds les), best 
spannend dus. Toen ik hem vertelde 
dat ik van mijn ouders nog niet 
mocht duwen zei hij geruststellend: 
“Dat komt wel goed ventje, laat 
dat maar aan mij over”. En zo 
geschiedde. Cees Braat wist mijn 
ouders te overtuigen. Natuurlijk op 

de voor hem zo bekende manier: 
met een Caballero zonder filter.

‘Schone slapers’ was met vereende 
krachten op tijd klaar en behaalde 
later die dag een mooie vijfde prijs.
Ikzelf was de koning te rijk en duwde 
samen met vele anderen ‘Corso 
Zundert, 50 jaar jong’ naar een 
negentiende prijs, maar dat mocht 
voor mij de pret niet drukken.”

“Als gevraagd wordt om 
een terugblik te schrijven, 
dan schieten er bij mij 
tal van bouwjaren en 
wagens voorbij. Maar het 
merendeel van die jaren is 
in de afgelopen tijd al aan 
bod gekomen in de Tam 
Tam. Graag neem ik jullie 
mee terug naar 1986.

Ik kon inmiddels zelf al 
aardig met de hamer, ja dat 
was toen nog, overweg. 
Schenkels, tengels, buiglatten, 
noem maar op. In de voorafgaande 
jaren was ik namelijk afgestudeerd 
als ‘ontspijkeraar’ en ‘doppentikker 
eerste klas’. Voor generatiegenoten 
zal dat vast nog wel bekend 
voorkomen. Maar dat timmeren 
is me niet zo zeer bijgebleven, dat 
waren twee andere bijzondere 
momenten.

‘Schone Slapers’ bleek groot en lastig 
te tikken. Op corsozondag vroeg in 
de ochtend, zeg maar gerust nacht, 
kwam er iemand al bellend op de 
fiets door de straten van de wijk. 
Het bleek Agatha; die kon je ook 
toen al om een boodschap sturen 
zeg maar. Dit alles om maar zo veel 
mogelijk buurtgenoten naar de 
tent te krijgen om de wagen af te 
maken. 

Zo gebeurde het dat ik ineens samen 
met mijn achterbuurman (Toon van 
Opstal) aan de A-wagen mocht 
tikken. Normaal gesproken was 
Toon vaak nors of kwaad op ons. We 
hadden dan voor de zoveelste keer 
een bal in zijn achtertuin liggen... 
Die ochtend was hiervan niets te 
merken. We hadden samen 1 doel: 

Roland Kerstens blikt terug op corsojaar 1986, het jaar waarin Helpt 
Elkander ‘Schone Slapers’ en ‘Corso Zundert, 50 jaar jong’ bouwde.

terugblik
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kindercorso
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De bloemenopbrengst was dit 
jaar enorm hoog en we konden 
al op tijd starten met het plukken 
van dahlia’s. We hebben dan ook 
met gemak aan de leveringen bij 
de bloemencommissie kunnen 
voldoen. De belangrijkste pluk, 
natuurlijk die voor ons eigen corso, 
leverde ook enorm veel bloemen 
op. In de week voor het corso zijn 
er maar liefst 1454 kisten geplukt. 
Hiervan hebben we 180 kisten 
gekoeld bij Arjan Nouws. Namens 
de veldcommissie bedankt hiervoor! 
Het resultaat van deze pluk was 
ook niet mis: de wagen waar ze op 
gingen werd natuurlijk 2e, met 635 
punten!

Na corso is er nog verschillende keren 
geplukt om te leveren aan onder 
andere corso’s in andere plaatsen. 

Inmiddels is het plukseizoen op zijn 
einde gelopen, maar dat betekent 
niet dat de veldwerkers klaar zijn, 
want dan wordt begonnen aan 
bijvoorbeeld opruimen van het 
veld, schoonmaken en het rooien 
van de knollen. Als dat gebeurd 
is, wordt weer begonnen met de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
jaar.

We willen alle veldwerkers en 
iedereen die op het 
veld heeft geholpen 
van harte bedanken 
voor hun hulp. Zonder 
jullie was het niet 
gelukt!  

Heeft u vragen, 
of interesse in de 
werkzaamheden op 
en rondom het veld? 
Mail dan naar Krisjan 
van Ostaayen via veld@
helptelkander.nl! 

Het was een hele mooie zomer voor ons veld en de veldwerkers 
hebben de afgelopen maanden hard gewerkt. Een update vanuit 
het veld.

veldnieuws
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worden vastgeslagen.

Veiligheid
(ACV = algemene commissie 
veiligheid vanuit de stichting)
• Er is dit jaar veel overleg geweest 

met de ACV in verband met 
de hoeveelheid figuranten, 
uiteindelijk is dit door de ACV 
als een prettige samenwerking 
ervaren.

• De ACV heeft complimenten 
gegeven voor de steigers en 
de vluchtroutes in de tent en 
bestempelde de nieuwe trappen 
als een pluspunt.

Constructie
• Het omhoog brengen van het 

onderstel was een pluspunt, 
hierdoor was er meer ruimte voor 
figuranten.

• De torens die zijn overgebleven 
gaan we bewaren, hier zitten 
nog koppelplaten aan die aan het 
onderstel passen en nogal wat IPE 
balken.

Vormgeving
• De vormgeving had nog beter 

gekund.
• De hoofden op de maquette en op 

de wagen misten emotie, behalve 
het eerste hoofd. Er zat ook niet 
echt ‘moeheid’ in de gezichten.

• De constructie achter de perspex 
viel erg op, misschien hadden we 
dit niet wit moeten schilderen.

• Er was tijdwinst te behalen als er 
vanaf juni meer mensen waren 
geweest om aan de slag te gaan 
met het buigen en in elkaar zetten 
van de schenkels.  

• Met het uitlassen van de doeken 
en gezichten was het vrij lastig 
opstarten maar uiteindelijk was 
iedereen ermee bezig.

• De tweede zending betonijzer 
was niet te buigen.

• Uiteindelijk hebben veel 
mensen veel geleerd wat betreft 
vormgeving.

Plakken/Kartonnen/Gazen
• Het gebruik van gaas voor het 

dichtmaken van de plooien in de 
doeken was een goed idee en 
werkte goed.

• Het was lastig inschatten hoeveel 
gaas we nodig hadden, er was wel 
steeds snel nieuwe bijgehaald. 

Geluid
• Voor en achter de wagen was het 

geluid vrij zacht, aan de zijkanten 
klonk het beter.

• Goed dat toch de 
nieuwsfragmenten zijn 
toegevoegd, dit maakte het 
verhaal compleet.

Figuratie
• Misschien hadden de duwers ook 

een keer bij regie-bijeenkomst 
moeten zitten.

• De figuratie was schitterend.
• Het was knap dat zelfs de kinderen 

in hun rol bleven.
• Het was een prachtig beeld, er 

zijn heel veel foto’s gemaakt en 
iedereen was onder de indruk.

• Dank aan de mensen die de 
figuratie, kleding en regie hebben 
geregeld, er stond een perfect 
beeld.

Dit jaar vond de evaluatievergadering plaats op 20 september. 27 
bouwers maakten gebruik van de mogelijkheid om de bouwperiode 
door te spreken. Hieronder staan de punten die op deze avond 
voorbij kwamen.

Ontwerpkeuze
• Goede en dappere beslissing dat 

de eerste ontwerpkeuze-avond 
is afgeblazen vanwege te weinig 
kwaliteit en om te kiezen voor 
een nieuwe, tweede ronde.     

• De manier van stemmen, en 
waarom niet de mogelijkheid 
tot blanco stemmen op de 
keuzeavond voor de buurt wordt 
besproken. Er wordt aangegeven 
dat voor dit systeem is gekozen 
door de kiescommissie omdat er op 
die avond één van de ontwerpen 
gekozen dient te worden. Ze 
zijn niet voor niets door de 
kiescommissie  corsowaardig 
bevonden en hier weggezet.

• De presentatie van het uiteindelijk 
gekozen ontwerp was niet best, 
er had na later contact met 
de ontwerpster misschien een 
duidelijkere uitleg naar de buurt 
kunnen volgen.

• Aan de andere kant is het knap dat 
ondanks de matige presentatie 
toch voor dit ontwerp gekozen 
werd, dat zegt wel iets over het 
ontwerp zelf.

Voorbereiding
• Het is goed dat het idee van 

3D printen en het maken van 
de hoofden d.m.v. schenkels is 
aangedragen en dat hiermee 

verder gegaan is.
• Het regelmatige overleg hierna 

over de 3D prints en schenkels is 
als positief ervaren. 

• 3D tekeningen voor 3D prints 
kostten geld, maar we konden 
dan koppen voor de maquette 
printen en uit deze tekeningen 
ook gelijk alle maten voor de 
schenkels halen. Dit zorgde voor 
veel tijdwinst. 

Maquette
• Sommige mensen vonden 

het jammer dat de maquette 
uiteindelijk niet is ingekleurd.

• De maquette was net voor de 
maquettepresentatie voor de 
buurt klaar, maar we hebben 
geen verlet gehad met bouwen 
hierdoor. Dit omdat al volop met 
schenkels buigen en het in elkaar 
zetten ervan begonnen kon 
worden.

Tent zetten
• Het tent zetten is vrij vlot gegaan, 

er was ook een goede opkomst.
• Het is goed dat vrijdag al met 

een groepje is begonnen om alle 
poten te stellen, hierdoor kon op 
zaterdag meteen met opbouwen 
worden begonnen.

• Wel op blijven letten dat alle 
koppelingen en klemmen goed 

evaluatie
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kruis terugzetten in de voorkant 
van de tent.

• Ondanks dat er dinsdag niet veel is 
afgebroken was zaterdag de tent 
toch weer weg, mede door een 
goede opkomst door de week.

Evaluatiepunten stichting
• In de bocht Manderslaan/

Wildertsedijk  stonden mensen op 
het trottoir in de bocht, hierdoor 
kan niet over de stoep gedraaid 
worden en wordt de bocht zeer 
krap.

• Na bocht Willem Pastoorstraat/
Bredaseweg hekken verder uit 
elkaar zetten.

• Parkeerroutebord Aldi in 
Wildertsedijk weghalen.

• De plaats van nummer 1, 2, en 
3 op de veiling, was anders dan 
vorig jaar, maar niet veel beter. 
Waarom niet verder het terrein 
op? Er is plaats genoeg.

• Programmering op de 
Zonnewende ‘s avonds was slecht.

• Tijdens figuratieblokken niet twee 
wagens met geluid tegenover 
elkaar zetten.

• Complimenten voor de doorgang 
bij de Ossekop dit jaar, was goed 
geregeld.

Rondvraag 
• Wat gaan we met de achteras 

doen die dit jaar weer problemen 
gaf met sturen? We gaan op zoek 
naar een andere.

• Optreden van de lustige 5, twee 
weken voor Corso in de tent is als 
erg leuk ervaren.

• Complimenten ook weer dit jaar 
voor het gastheerschap.

• We zijn nog steeds op zoek naar 
een coördinator voor de commissie 
Bouw wagen.

• We mogen allen trots zijn op 
wat we met dit gezelschap dit 
jaar op straat hebben gezet, met 
als resultaat een mooie tweede 
plaats.

Bloemen
• Er zijn 700 kisten op de wagen 

gegaan.
• De veldploeg vond de kwaliteit 

van de bloemen zelf niet al te best, 
maar we hebben weinig klachten 
hierover gehad van de tikkers.

Tikken
• De wagen had iets eerder 

ingeschilderd mogen zijn.
• Bloemenlift stond niet heel 

handig i.v.m. de trap, volgend jaar 
even bekijken.

• De sluis buiten werkte goed, 
hierdoor was er meer ruimte in de 
tent.

• De porto’s voor de kistensjouwers 
werkten ideaal, voortaan altijd 
gebruiken.

• Het werken met halve kistjes is 
niet echt gelukt, het was voor 
de kistensjouwers bijna niet te 
doen om ook nog halve kistjes 
te maken. Misschien een idee om 
dit in de toekomst te doen tijdens 
het steken, dus voor ze de steiger 
opgaan.

• De kleuren op de wagen 
aanduiden met stickers werkte 
perfect, voortaan altijd gaan 
gebruiken.

• We hadden misschien wel iets 
eerder aan de onderkant moeten 
beginnen.

• De nieuwe tikbegeleiding 
twijfelde hier en daar weleens 
maar hadden regelmatig goed 
overleg met elkaar.

• Mensen vragen om bepaalde 
delen van de wagen te tikken 
was een goed idee, dit wordt 
dan i.i.g. ook afgemaakt door 

de desbetreffende groep. Wel 
uitkijken dat je niemand vergeet.

• De tikbegeleiding heeft het goed 
gedaan, het tikwerk zag er netjes 
uit.

Optocht/Corsoweekend
• De stuuraccu’s waren snel leeg.
• Niet met teveel begeleiders van 

eigen buurt voor de wagen gaan 
lopen.

• De koptelefoon voor de stuurman 
werkt zeer goed, voortaan altijd 
gebruiken i.p.v. oortjes.

• Op sommige plaatsen in de 
optocht stonden de hekken te 
dicht op elkaar.

• Bij de Ossekop was het goed 
geregeld met hekken en 
beveiliging.

• De bands ‘s avonds op de 
Zonnewende waren slecht, als er 
een dj kwam na een band was het 
ineens wel feest.

Slopen
• We hadden veel werk om de 

onderkant van de wagen en de 
hekken te verwijderen, maar dit 
wisten we van tevoren.

• Kiepkar mee naar sloopterrein 
werkt erg handig.

• Gewicht van de wagen zonder 
onderstel, hekken, onderkant, 
aggregaat en water voor de 
sproeiers was 6,5 ton. 

Tent afbreken
• Er waren dinsdag nog veel 

opruimwerkzaamheden voordat 
uiteindelijk met afbreken kon 
worden begonnen.

• Voortaan na het uitrijden wel een 
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Hoe heet je? Mathys van der Kloot

Hoe oud ben je? 6 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, spelletjes doen, 
helpen met eten koken, buiten spelen.

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
In de tent. 

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Verven en bloemen tikken tijdens de 
kinderactiviteiten.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Adieu Vincent 
van Wernhout, die heeft toen gewonnen en ik heb daaraan meegeholpen.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Meestal kindercorso, maar 
dit jaar vond ik het grote corso heel leuk.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Bloemen tikken.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Dit jaar niet, ik was bij de 
wagen als f igurant. Andere jaren in de Molenstraat.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar de veiling om corsowagens 
te kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Geel.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Figurant zijn.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Ik wil graag 
lassen en bloemen tikken op de wagen, maar ik weet nog niet bij welke 
buurtschap.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Ik vond hem een beetje 
heel mooi.

Hoe heet je? Seline Eestermans

Hoe oud ben je? 6 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Dansen en zwemmen.

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
In de tent. 

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Bloemen prikken.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? De egel omdat hij stekels had van 
potloden.

 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Groot corso.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Plakken en verven.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Oranjeplein.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar de Markt.

Wat is je favoriete kleur bloem? Geel.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Naar 
speelboerderij Scherpenberg gaan.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Op de steigers 
werken.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Mooi.

HE-kidz

I
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Elke maandagavond Klusavond in de loods

2 november   Veldfeest

4 november   Kroegentocht

18 november   Buurtfeest

22 november   Zwarte Pieten Gym

16 december   Seniorenmiddag

6 januari    Nieuwjaarsborrel

activiteitenkalender
Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. Mede dankzij hen 
hebben we de wagen ‘Aangeslagen’ kunnen bouwen!

Schouwenaars Bouwbedrijf

Schildersbedrijf Dictus

Volant Interieur Confectie

J & C Verhuur / Wasserij

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw

Drukkerij Vorsselmans

Groenenboom Timmer- en Bouwbedrijf

Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Café ‘t Zonneke

Holland Covers Zeilmakerij

Hendrikx Keurslagerij

Drive-In Show Frans van Gorp

Grand Café De Bocht

Machinebouw Jochems

Café Den Bels

Favo Reclame

Freson Producties

Joko Autodemontage

De-ICT-OOM

Bouwbedijf Havermans bv

Pizzeria Shoarma Luca

De Jong Beton Zundert

Betanco Trailers

Café de Kèrel

Euro Accountancy B.V.

Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Tenniscentrum de Leeuwerik

Nouws Mechanisatie BV

Löwensteijn IT

SKG Services

Boomkwekerij Jos Willemsen

Verdaasdonk Hoogwerkers en 

Metaalbankwerkerij

Bouw en Visie

Boomkwekerij Gebr. van den Broek

Praktijk voor Mondhygiëne

Danny van Bergen 

Graafwerkzaamheden

Zuiderplastics

Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn

Maas-Jacobs

Petra’s Hondenadvies Op Maat

Telermaat

Dave Mutsters Autoservice

Agrarisch Loonbedrijf M. Leenaerts

FysioXtra

GeltonDesign

Bij de Nonnen

Beauty Nails Fun

Rabobank

Brocks Brillen & Contactlenzen

Sponsors en begunstigers

sponsors




